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Kommune: Sokndal kommune 

Prosjektnavn: Kulturbasert arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell 

kompetanse 

Prosjektleder: 

 

Bess Grastveit – Nils Jacobsen (del-prosjekt) 

Leder i 

styringsgruppen: 

Trond Arne Pedersen 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Norvald Skretting 

Hvilke mål og 

eventuelle delmål 

har prosjektet hatt? 

Hovedmålet er innovativ og offensiv satsing på kulturbasert 
næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom 

Dalane kommunene. 

Jøssingfjord Vitenmuseum skal etableres i samarbeid med Dalane 

Folkemuseum, Magma Geopark, kommuner, fylker og bedrifter i 
Dalane regionen. 

Prosjektet er med på å videreutvikle kunnskap om hvordan lokale 
og regionale utviklingsprosjekt skaper bolyst og attraktive steder. 

Prosjektet har også skapt læring, oppmerksomhet og engasjement 

lokalt og regionalt 

Hvilke 

hovedaktiviteter og 

tiltak er gjennomført 

i prosjektet? 

1. Utlysning og gjennomføring av innholdsutviklingskonkurranse 

for Jøssingfjord Vitenmuseum. Gjennomført forprosjekt 
innhold  

2. Arrangert vitenshow for skolen og på  kveldstid. 
Aktivitetsdager/kveld i Sokndal, Bjerkreim og Eigersund med 

vitenaktiviteter 

3. Integrering – Nederlandsprosjektet. Deltakelse på stand i 
Almere, Nederland – profilert Sokndal i forhold til tilflytting. 

Innflytter kvelder/tilstellinger 

4. Tilflytting – samarbeidet og støttet en klubb(20-30 flest gutter) 

av studenter (18 – 30 år). De studerer utenfor kommunen, men 
bidrar til økt trivsel i kommunen. Arrangerer ulike 

arrangement innenfor sykling, løping, ta sjansen, kurrong- og 

frisbeegolfturneringer for alle aldersgrupper. De jobber på 
dugnad og skaper kulturell identitet. 
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Hvilke resultater er 

oppnådd i 

prosjektperioden? 

Forprosjekt på innhold i Jøssingfjord Vitenmuseum ble gjennomført 
høsten 2014 og prosjektrapporten ble overlevert i februar 2015. Det ble 

SixSides som vant oppdraget og forprosjektet er utført i samarbeid med 

representanter fra Dalane Folkemuseum, Magma Geopark, Jærmuseet 

og arkitektene. (vedlegg 1) 

Etableringen av Jøssingfjord Vitenmuseum – prosjektering starter i 

januar 2016 og åpning vil skje i slutten av 2017 eller beg. 2018. 

Tre vitenshow og flere aktivitetsdager i kommunene har skapt større 
interesse for realfag. Knyttet et godt samarbeid med skolen. 

Nederlandsprosjektet – 7 familier fra Nederland/Belgia besøkte 
Sokndal – 2 familier og en kokk flyttet til bygda. 

Arbeidsplasser for ungdom/sommervikarer – kiosk og turistinfo. 

Etablert flere turstier – merket og tilrettelagt stier – (stor 
dugnadsinnsats)  

 

 

 

I hvilken grad har 

prosjektet nådd sine 

mål? Sett ett kryss 

X   Resultater og mål er i hovedsak realisert 

- Forventer resultater først innen to år fra nå 

- Forventer resultater først etter to år eller mer 

- Forventer ikke vesentlige resultater 

 

Hvilke uventede 

resultater har 

prosjektet hatt 

(positive og/eller 

negative)?   

Åpning av topptur til Fladen, restaurering av trallebane/gangsti og 
rørgater skapte entusiasme blant ungdom og voksne. Enorm 

dugnadsinnsats og begeistring for restaureringen. Turen starter fra 

kraftstasjonen som blir en del av Jøssingfjord Vitenmuseum. Stien ble 
en ny topptur innlagt i programmet til Dalane Friluftsråd i 2014. Dette 

har vært med på å øke besøkstallet til hele området i Jøssingfjord. 

I des. 2014 - yrkesmesse hos Inpro på industriområdet Rekeland 1. 
Samarbeid mellom Cittaslow Sokndal, Sokndal skole og Sokndal 

Næringsforening. I overkant av 100 ungdommer deltok på 
Yrkesmessen, der 25 lokale bedrifter presenterte hva de arbeider med. 

Med vitenshow og aktivitetsdager har vi fått merke stor interesse fra 
barn, unge og voksne. Vi har sett viktigheten med å gjøre aktiviteter 

der hele familien blir engasjert. 

Internasjonale kvelder på tvers av alle kommunene har ikke blitt 
gjennomført. Hver kommune har sitt opplegg som er åpent for alle. Det 

har opparbeidet seg et godt samarbeid med Sokndal kommunes 
innflytterkvelder og internasjonalekvelder arrangert av privat initiativ. 

 

På hvilken måte har 

prosjektresultatene 

kommet 

målgruppene til 

nytte? 

1. Barn og unge har fått oppleve vitenshow, 
aktiviteter/eksperimenter som de har laget og prøvd/utforsket 

selv – økt bevisstheten for realfag  

2. Ungdommer/studenter har fått tilbud og deltatt på guidekurs, 
turistverter og deltatt på dugnad for bygda og bidratt på 

aktiviter. 

3. Tilflytting fra Nederland – av 7 familier som besøkte Sokndal 

kommune, valgt 2 fam + en ung mann å flytte hit 

4. Det har blitt større bevisstgjøring rundt flerkulturell 



arbeidskompetanse . 

Hvor, geografisk, 

har prosjektet hatt 

sine resultat? (Kryss 

av) 

 

 

a) Helt lokalt nedslagsfelt 

b) Egen kommune  

c) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X 

 

Hvilke målsettinger 

for distrikts- og 

regionalpolitikken 

kan prosjektet bidra 

til? (Sett kryss ved 

svaret, max tre kryss) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen  

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 

og formalkompetanse) for målgruppen X 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 

og bredbånd) 

g) Styrke regionale senter 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 

eller lokaliseringssted for bedrifter? 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 

reisemål? X 

 

Hvilke 

arbeidsformer og 

metodikk er brukt i 

prosjektarbeidet? 

Prosjektgruppe med definerte mål og tidsramme  

Idè- og arbeidsgrupper  

Vi har testet ut former for aktiviteter og læring 

På hvilken måte har 

kommunen/ 

prosjektet fått 

ny/endret kunnskap 

om lokalt utviklings-

arbeid som følge av 

prosjektet? 

Samarbeid med andre og forskjellige aktører med spesialkompetanse 

på de forskjellige kunnskapsområder. 

Flere forskjellige samlinger, workshop, fagseminar, og studieturer  

 

Deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt i 

prosjektet og ekstern 

kommunikasjon 

Har dere deltatt på samlinger i forbindelse med prosjektet? 

Studietur Vestlandet med Lysefjorden Utvikling/Stiftelsen 

Preikestolen (besøkte Norsk Vasskraftmuseum i Tyssedal, 
Hardangerviddasenteret i Eidfjord, Bremuseet i Fjærland, Høgskulen i 

Sogn og Fjordane – oktober 2013 

Lysefjorden Utvikling/Stiftelsen Preikestolen – Fagseminar på 
Preikestolhytta 20.februar 2014 og studietur til Nord Irland 30.mars – 

2.april 2014. 

Vestlandsk Vidsyn fagseminar – Samfunnsutvikling og verdiskaping 

17.-18.sept 2014 på Sola. 

Landsbykonferansen 4.oktober 2015 – Randaberg 

 

Hvordan har ekstern kommunikasjon bidratt til 

prosjektresultatet? 

Vi har hatt en viktig prosess der vi har fått utveksling mellom 



eksperter, brukere, arkitekter, designere, ansatte og andre 

organisasjoner/museer. Og dette har vært svært viktige bidrag for 

prosjektresultatet 

 

Har dere delt kunnskap med andre underveis i prosjektperioden? 

Lysefjorden utvikling AS, Stiftelsen Preikestolen 

Randaberg kommune – kulturavdeling - administrasjon 

Nordre Land kommune  

SixSides – Dalane Folkemuseum - Jærmuseet – Magma Geopark 

Hva har 

forankringen betydd 

for resultatene? 

Det har vært avgjørende med at prosjektet i forkant var godt 
forankret i egen kommune og hele regionen. Informasjon til og 
deltakelse fra strategi- og finansgruppe har styrket prosjektet. Og i 

hele prosjektperioden har vi hatt en åpenhet med administrasjon og 

det politiske miljø. 

Hva har 

bolysttilskuddet 

betydd for 

prosjektet? 

- Utløsende for igangsetting? Ja 

- Bidratt til at prosjektet er gjennomført i større skala? Ja 

- Raskere prosjektgjennomføring? Ja 

- Sterkere kompetanse og kvalitetssikring? Ja 

Gi en kort omtale av 

hvordan arbeidet er 

tenkt videreført etter 

prosjektets slutt 

(maks 250 ord) 

Etablering av Jøssingfjord Vitenmuseum innen 2017. Prosjektet har 
kommet på statsbudsjettet for 2016 og det planlegges oppstart 
prosjektering i januar 2016. Reguleringsplanen sendes ut på høring i 

slutten av desember i år. Rogaland fylkeskommune bidrar med mindre 

enn planlagt og finansieringsgruppen har satt seg nytt og større mål. 

Arkitekter og innholdsutviklere/designere starter sitt arbeid i samarbeid 
med lokal prosjektgruppe.  

Dugnadsgjengen fortsetter med merking av turstier og tilrettelegging 

for besøkende.  

Kommunen fortsetter samarbeidet turistverter/guider med 

Kaolinkiosken i Jøssingfjord. Viktig med opplæring av den lokale 

historien og videreformidle aktiviteter og opplevelser i nærområdet og 
videre langs Nordsjøveien. 

Heroes of Haua er en gjeng med ca. 20 gutter fra Sokndal i alderen 18 
– 30 år. De studerer utenfor kommunen, men alle er veldig opptatt av 

det som skjer i kommunen og ønsker å bidra. Kommunen ønsker å 

videreføre samarbeidet med dem. Viktig å støtte ungdommer som 
brenner for bygda og lager aktiviteter og arrangement for å skape 

trivsel og godt bomiljø. Flere av dem har kommet tilbake etter studien 

og etablert seg i kommunen. 

Yrkesmesse for ungdom fra 9.klasse arrangeres annethvert år. Fokus på 

at elevene tar yrkesvalg med muligheter for jobb i Sokndal etter endt 
utdannelse. 

Integrering har vært spennende prosjekt – i forbindelse med 
Nederlendere avsluttes dette prosjektet på grunn av i prosjektperioden 

har vi fått flere familier fra Polen og nå i høst har kommunen tatt på 

seg mottakelse av flyktninger fra Eritrea og Syria. Men selvfølgelig tar 

vi i mot Nederlendere som kommer i forbindelse med vår aktivitet i 
prosjektet. 

Sokndal kommune har arrangert innflytterkvelder, dette slås nå i 

sammen med pinsemenigheten som arrangerer kvartalsvise 

internasjonale kvelder, hvor det er fokus på det sosiale og bli bedre 



kjent med bygda.  

 

Overføringsverdi / 

hva kan andre lære 

av deres prosjekt? 

Innholdsutvikling i forbindelse med etablering av Jøssingfjord 
Vitenmuseum. Sammensetningen av arbeidsgruppen var avgjørende, 

viktig å ha rette kompetanse, eksterne og lokale representanter fra 

brukere og fagmiljø som skulle samarbeide med ekspertene som fikk 

oppdraget. 

Skape møteplasser og samarbeide på tvers av alder. 

Viktig med forankringen lokalt slik at det skapes entusiasme fra 
allmennheten – tenker på viktigheten med dugnad, stolthet og privat 
initiativer. (at vi gjør dette sammen for å øke trivselen) 

 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

Se vedlegg 

 

 


